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EVALUARE ÎN EDUCAŢIE 
Limba şi literatura română 

Etapa I – 30.10.2010 
         
  Clasa a II-a  
 
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.   
♦ Timpul efectiv de lucru este de 60 de minute. 

♦ Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos: 
 

Un vânt rece de toamnă legăna frunzele copacilor. 

Vrăbiuţa stătea zgribulită pe o ramură de cireş. Simţea că este mai frig decât ieri, dar 

nu prea înţelegea de ce. O chemă pe prietena ei Rândunica, dar nu îi răspunse nimeni. 
Tristă, vrăbiuţa zbură în căutarea rândunicii. La marginea unui lac se întâlni cu o 

broscuţă şi o întrebă: 

- Dragă broscuţă, ştii tu oare unde este prietena mea? 

- Rândunica a plecat în ţările calde. 

10 p 

1. Încercuieşte cel mai potrivit titlu pentru textul dat:   
a) Vrăbiuţa şi vulpea 
b) Rândunica şi vrăbiuţa 
c) Plecarea iepuraşului 

10 p 2. Încercuieşte pe text dialogul dintre vrăbiuţă şi broscuţă.   

10 p 

3. Transcrie întrebarea din text pe liniile de mai jos. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

8 p 

4. Scrie pe spaţiile punctate de ce crezi tu că a plecat rândunica în ţările calde.   
Rândunica a plecat în ţările calde, fiindcă 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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12 p 

5. Încercuieşte în fragmentul marcat din text cuvintele care conţin grupuri de 
litere. 

• Scrie aceste cuvinte pe liniile de mai jos. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

3 p 

6. Scrie, după model, cifra corespunzătoare numărului de silabe din fiecare 
cuvânt al enunţului următor:   
                1       1       2     1 

Un vânt rece de toamnă sufla cu putere frunzele copacilor. 

10 p 

7. a) Din primul enunţ al textului dat transcrie numai cuvintele formate din două 
silabe:    
__________________________________________________________________ 

b) Scrie câte un enunţ cu fiecare dintre aceste cuvinte. 
• _____________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________ 

7 p 

8. Rescrie corect, pe liniile de mai jos, enunţul următor:   
mîine gheorghiţă, roxana, mircea şi cecilia vor merge în escursie. 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

10p 

9. Scrie câte un enunţ despre vrăbiuţă care să exprime:   
a) o exclamare 
_____________________________________________________________ 
b) o întrebare 
__________________________________________________________________ 

10 p 

10. Ordonează cuvintele următoare pentru a obţine enunţuri. Scrie fiecare enunţ pe 
linia marcată:   
a) rece, legăna, copacilor, vântul, frunzele 
__________________________________________________________________ 
b) zgribulită, stătea, cireş, în, vrăbiuţa 
__________________________________________________________________ 

 

Total punctaj maxim 100 puncte. 


